
 

 
 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom anderstaligen en 

laaggeletterdheid. De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van 

MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail 

naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Anderstaligen  
 

Oekraïne oorlog  

 
Kamerbrief met besluiten kabinet over opvang vluchtelingen uit Oekraïne  

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft 

vanmiddag vergaderd. Lees in deze Kamerbrief over de besluiten die zijn genomen. 

Lees verder -> 

 

Ontwikkelingen Oekraïne: ledenbrief 26 april 2022  

Volgende week herdenken we de oorlogsslachtoffers en vieren we onze vrijheid. Dit brengt de situatie in 

Oekraïne dichtbij. Gemeenten bereiden zich voor op een nog grotere capaciteitsvraag nu het kabinet heeft 

gevraagd het aantal opvangplekken te verhogen naar 75.000. 

Lees verder -> 

 

Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne  

Onder regie van het ministerie OCW is de ‘Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren’ samengesteld 

voor schoolbesturen en gemeenten. In de handreiking leest u meer over de invulling van onderwijs, inzet 

van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht.  

Lees verder -> 

 

Ontwikkelingen Oekraïne: ledenbrief 14 april 2022  

De vragen die bij de VNG binnenkomen worden meer divers en hebben betrekking op steeds meer 

beleidsonderwerpen. Daarom is er vanuit het VNG-bestuur een 'kopgroep' van bestuursleden met expertise 

op verschillende beleidsterreinen geformeerd en willen we een netwerk oprichten met gemeentelijke 

projectleiders.  

Lees verder -> 

 

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen: 10 tips  

Een vluchteling kan alleen zijn weg vinden in de samenleving als hij zelf ruimte, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid krijgt. Vrijwilligerswerk kan hieraan bijdragen. Nu er veel Oekraïense vluchtelingen 

naar Nederland zijn gekomen, is het belangrijk hen te ondersteunen in het zoeken naar vrijwilligerswerk. 

Wat is er nodig om dit goed te laten verlopen? 

Lees verder -> 

 

Van der Burg wil nog geen gebouwen vorderen voor asielzoekers  

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil voorlopig geen plekken vorderen waar asielzoekers opgevangen 

zouden kunnen worden. Hij wil eerst goed uitzoeken hoe de opvang van deze mensen het best 

georganiseerd kan worden en of de wet aangepast moet worden. Daar komt hij voor de zomer op terug. 

Lees verder -> 
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Begin mei 50.000 plekken nodig voor Oekraïners  

Gemeenten hebben begin mei 50.000 opvangplekken nodig als de toestroom van Oekraïners in het huidige 

tempo doorgaat. Het gaat ze lukken om dit aantal te realiseren zodat iedereen een dak boven het hoofd 

heeft, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond na afloop van het overleg van 

de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's. 

Lees verder -> 

 

Kabinet stelt noodrecht in voor opvang Oekraïners  

Het kabinet heeft woensdag het noodrecht geactiveerd, waardoor burgemeesters formeel verantwoordelijk 

zijn voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Eerder kondigde staatssecretaris Eric van der Burg 

(Asiel) aan dat het kabinet daartoe zou besluiten als er sprake zou zijn 'van buitengewone omstandigheden 

vanwege een zeer grote toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne'. 

Lees verder -> 

 

Normbedrag gemeentelijke opvang Oekraïners vastgesteld  

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer het normbedrag voor de gemeentelijke opvanglocaties 

voor Oekraïners gecommuniceerd. Gemeenten en veiligheidsregio’s ontvangen een normbedrag van € 700 

euro per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek.  

Lees verder -> 

 

Gemeenten lopen tegen grenzen bij hulp aan Oekraïners  

Het Veiligheidsberaad maakt zich zorgen over de hulp aan Oekraïners op de middellange en langere 

termijn. De burgemeesters die samen het beraad vormen, waarschuwen dat zij ‘tegen operationele grenzen 

aan lopen’. Zij hebben menskracht en ondersteuning nodig vanuit het Rijk, de provincie en andere 

overheidsorganen zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. 

Lees verder -> 

 

‘Registratie Oekraïners gaat in meeste gemeenten goed’  

Gemeenten slagen er in het algemeen goed in om de registratie van Oekraïense vluchtelingen naast hun 

normale werk te doen. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en 

Digitalisering tijdens een bezoek aan de gemeente Breda. Ze was daar om te zien hoe de registratie 

verloopt. 

Lees verder -> 

 

Minder opvangplekken, maar ook minder instroom  

Het klaarmaken van nieuwe opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gaat langzamer dan gedacht, 

maar daar staat tegenover dat de instroom ook langzamer gaat dan waar het kabinet rekening mee hield. 

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is het dan ook niet nodig om gemeenten aan te sporen 

extra plekken te realiseren. ‘Zij leveren gewoon.’ 

Lees verder -> 

 

Veiligheidsregio’s, gemeenten en particulieren bieden vluchtelingen een veilig onderkomen  

Door enorme inzet van een grote groep toegewijde mensen in veiligheidsregio’s en gemeenten zijn op dit 

moment 33.796 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd, waarvan er nu 24.020 worden 

bezet. Daarnaast stellen duizenden particulieren hun huis ter beschikking voor vluchtelingen. 

Lees verder -> 
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Integratie van Oekraïense leerlingen in het Nederlandse onderwijs: wat kunnen we leren van 

ervaringen uit Israël?  

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ontvluchtten vooral moeders met hun kinderen het land. Hoe 

worden kinderen en jongeren in het Nederlandse onderwijssysteem opgevangen en wat kunnen we leren 

van lessen uit Israël, een land met een lange traditie waar het gaat om integratie van leerlingen en 

studenten met een migratieachtergrond? 

Lees verder -> 

 

Oekraïense vluchtelingen hebben meer nodig dan een gastgezin  

In 1974 kwamen duizenden Chilenen als politieke vluchtelingen naar Nederland. Ik was een van hen, 8 jaar 

en was met mijn ouders gevlucht nadat mijn vader uit een concentratiekamp had kunnen wegkomen. Wij 

werden met open armen ontvangen, net zoals de Oekraïners nu. 

Lees verder -> 

 

Ontwikkelingen Oekraïne: ledenbrief 1 april 2022  

De Oekraïense president Zelensky bedankte Nederland in zijn toespraak aan de Tweede Kamer onder meer 

voor de opvang van zijn landgenoten. Ook al voelen de lijsten met doden en gebombardeerde steden 

steeds meer een dagelijkse realiteit, het is goed te blijven beseffen dat dit geen gewone situatie is. 

Lees verder -> 

 

Wet inburgering 2021  

 
Statushouders lopen groter risico op langdurige financiële problemen  

Statushouders lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Onder andere door een 

gebrek aan basiskennis van de Nederlandse taal en het financiële systeem. Maar ook door onverwerkte 

traumatische gebeurtenissen en het ontbreken van een sociaal netwerk. Ook maken zij vaak extra kosten 

en hebben ze geen financiële buffer. 

Lees verder -> 

 

Wetsvoorstel dwang asielopvang vóór zomer af  

Het kabinet wil vóór de zomer met een wetsvoorstel komen om opvangplekken voor asielzoekers af te 

dwingen. Of die bevoegdheid dan bijvoorbeeld bij de staatssecretaris voor Asiel komt te liggen, of bij 

provincies, wordt nog bekeken. 

Lees verder -> 

 

Pangea helpt nieuwkomers ondernemen  

Voor nieuwkomers met een ondernemersgeest blijkt het in Nederland lastig een eigen bedrijf op te zetten. 

Pangea Coöperaties helpt ze via een sociale coöperatie aan structurele omzet en organiseert trainingen 

over regelgeving, communicatie en het opbouwen van een netwerk. De gemeenten Alkmaar en Dijk en 

Waard zijn enthousiast. 

Lees verder -> 

 

Wijziging van de Wet inburgering 2021 inclusief Memorie van Toelichting  

Minister Van Gennip (SZW) stuurt het wetsvoorstel van de wijziging van de Wet inburgering 2021, inclusief 

de Memorie van Toelichting. 

Lees verder -> 
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Kamerbrief over Wet inburgering 2021 en stand van zaken verbeterplan Wet inburgering 2013  

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op het verbeterplan Wi2013, de 

hardheidsclausule Wi2021 en aanpassing vmbo-vrijstellingen onder de Wi2021.  

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over eindtermen en lesmateriaal inburgeringsexamen Kennis van de 

Nederlandse Maatschappij  

Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de eindtermen en het lesmateriaal voor het 

examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) van het inburgeringsexamen. De vragen 

zijn gesteld door de de vaste commissie SZW. 

Lees verder -> 

 

Komend halfjaar voor 13.500 statushouders huisvesting nodig  

Het kabinet heeft gemeenten en provincies gevraagd om 13.500 statushouders van huisvesting te voorzien 

in de tweede helft van 2022. Het gaat om asielzoekers die in Nederland een verblijfsvergunning hebben 

gekregen omdat zij bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 

Lees verder -> 

 

Taakstelling: dit jaar nog 13.500 statushouders huisvesten  

Gemeenten en provincies moeten in de tweede helft van dit jaar woningen regelen voor 13.500 asielzoekers 

die een verblijfsvergunning hebben. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft deze taakstelling 

neergelegd bij de medeoverheden. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief visie op het begrip integratie  

Minister Van Gennip (SZW) stuurt op verzoek van de Tweede Kamer een brief met een visie op het begrip 

integratie. De minister gaat in op (de opkomst van) het begrip integratie, het samenlevingsperspectief en 

inclusie en licht daarbij toe welke concepten en uitgangspunten wat haar betreft nu relevant zijn voor de 

Nederlandse samenleving. 

Lees verder -> 

2. Laaggeletterdheid  
 

Ervaringsraad: ‘Laat de ervaringen van mensen écht meetellen’  

Waar heb je behoefte aan als je laaggeletterd en/of laaggecijferd bent? Hoe kun je het beste geholpen 

worden? En hoe zorg je ervoor dat kennis op de juiste manier wordt toegepast? De nieuwe ervaringsraad 

van het Expertisepunt Basisvaardigheden buigt zich over deze kwesties. De raad wil de ervaringen van 

mensen met beperkte basisvaardigheden meer laten meetellen. 

Lees verder -> 

 

Experiment Taalleren op de Werkvloer: hoe verloopt het?  

Hoe kunnen we mensen met beperkte basisvaardigheden beter bereiken en hun basisvaardigheden 

versterken? En hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van cursussen taal-, reken- of digitale vaardigheden 

wordt verbeterd? Om dat te onderzoeken zijn vorig jaar zeven experimenten gestart om de 

basisvaardigheden te bevorderen. Eén van de experimenten is Taalleren op de Werkvloer van IBN.  

Lees verder -> 
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